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Základní informace – zákazník 

E-mail

Číslo OP/DIČ 

Informace o službě 

Bezdrátový Kabelový xDSL 60GHz 

Platba(sleva) 

Ano, chci zvýhodněnou cenu Ne, chci plnou cenu
   Samoinstalace 

Ano Ne Model Wi-Fi

Služba Internet 

Cena tarifu 

Podrobnosti ke službě 

Závazek (24 měsíců) 

Zřízení přípojky 

Dodání s Wi-Fi   

Přesně sjednaný tarif 
a informace (Vyplní poskytovatel)

Poznámky 

Uvedené ceny jsou platné při roční platbě a smlouvě na dobu 24 měsíců s výpovědní dobou dle 
zákona o elektronických komunikací. 
Zřízení přípojky se závazkem obsahuje pronájem základního přijímače v pásmu 5GHz do 500 m, 5 m kabelu, 1 průvrt zdi a práci 2 techniků 
do 1 hodiny. (navýšení ceny při objednávce wifi routeru, použití více metrů UTP kabelu, …) 
Tato žádost o zřízení internetové přípojky je závazná. Zákazník prohlašuje, že se společností MAXXNET.cz s.r.o. uzavře neprodleně po zřízení 
přípojky smlouvu o poskytování služeb. V případě odstoupení od této žádosti ze strany zákazníka a neuzavření smlouvy o poskytování služeb 
budou účtovány reálné náklady na nakonfigurování služby a zřízení přípojky. 

Zákazník tímto dává společnosti MAXXNET.cz s.r.o., IČ: 294 59 711, se sídlem Opava, Nákladní 70/4, PSČ 746 01, souhlas se zpracováním 
svých shora uvedených osobních údajů za účelem zřízení internetové přípojky, uzavření smlouvy a poskytování služeb elektronických 
komunikacích. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po potřebnou dobu, to vše v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Další informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady 
zpracování osobních údajů“ zveřejněném na www.maxxnet.cz. 

Zákazník současně prohlašuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAXXNET.cz s.r.o. ze dne 31. 12. 
2020 zveřejněných na stránkách www.maxxnet.cz a s těmito podmínkami poskytování služeb souhlasí. 

Objednatel má souhlas od majitele nemovitosti k instalaci služby v objektu (instalace kabelové trasy, příjmové antény). 

V Opavě dne: Podpis zákazníka: 

Instalace technikem za poplatek

Jméno, Příjmení 

Celá adresa

Doplňující informace (č. bytu, 
patro, zvonek na jméno?)

Telefon 

Datum narození/IČ 

Ulice, číslo popisné, PSČ, město

http://www.maxxnet.cz/
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Předávací protokol 

© MAXXNET.cz s.r.o. | IČO: 29459711 | DIČ: CZ29459711

Provozovna: Nákladní 4, Opava 746 01 | Tel: +420 777 112 288, 555 558 855 | e-mail: obchod@maxxnet.cz 

Stránka 1 z 1 

Základní informace – zákazník 

Jméno, Název firmy 

Adresa 

Telefon E-mail

Datum narození/IČ Číslo OP/DIČ 

Předmět předávky: 

Soupis materiálu / práce Počet Celková cena 

Zákazník souhlasil s instalací, předáním zboží, výše uvedeného rozsahu, která proběhl/a dle platných norem a zároveň 

byl poučen o všech nedostatcích instalace, předávky. 

Poznámky / připomínky k provedené práci: 

Datum předávky Cena s DPH 

Zaplaceno hotově 

Zbývá k úhradě 

Podpis přebírajícího Technik 
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